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Kivonat 
 
A rovarok és környezetük kapcsolata rendkívül szoros, ezért ha abban – például a klímaváltozás miatt – a legkisebb válto-
zás is bekövetkezik, arra érzékenyen reagálnak. Ez a reakció igen változatos lehet. Megváltozhat elterjedési területük, 
megváltozhat fejlődési idejük és ezen keresztül a generációs viszonyaik, illetve a populáció nagyságát befolyásoló ténye-
zők (természetes ellenségek, mortalitás) hatása is eltérhet. Külön ki kell emelni a növényevő rovarok és gazdanövényeik 
közötti érzékeny kölcsönhatást, ahol a gazdanövényben bekövetkezett változásra (pl. szárazság, vagy hőség által kiváltott 
stressz) rendkívül gyorsan képesek a rovarok reagálni. Végeredményképpen új fajok jelenhetnek meg, korábban ritka fajok 
tömegszaporodása következik be, illetve növekedhet kártételi területük. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokat 
hat mintapéldán keresztül mutatjuk be: tölgy csipkéspoloska (Corythucha arcuata), májusi cserebogár (Melolontha 
melolontha), tölgy búcsújáró lepke (Thaumetopoea processionea), gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera), gyap-
jaslepke (Lymantria dispar), illetve a lucfenyvesekben bekövetkezett szúkártétel. 
 
Kulcsszavak: tölgy csipkéspoloska, májusi cserebogár, tölgy búcsújáró lepke, gyapottok bagolylepke, gyapjaslepke, szú-
kártétel, klímaváltozás. 
 
 
 

RESPONSE OF FOREST INSECTS TO THE CLIMATE CHANGE  
(CASE STUDIES) 

 
 

Abstract 
 
There is a very tight relationship between insects and their environment, therefore if there is even the slightest change – 
due to climate change for instance, they react sensitively. This reaction can be very diverse. Their area can expand, their 
development time can change and consequently their number of generations can alter as well. Effect of factors influencing 
the size of the populations (natural enemies, mortality) can differ too. It should also be mentioned the sensitive interaction 
between herbivore insects and host plants in particular, where the insects can react very fast to the changes in the host 
plant (e.g. drought, stress caused by heat). Ultimately new species can appear, previously rare species can have mass 
outbreaks or their damage area can expand. We are demonstrating the changes of the last decades in six sample exam-
ples: oak lace bug (Corythucha arcuata), cockchafer (Melolontha melolontha), oak processionary moth (Thaumetopoea 
processionea), cotton bollworm (Helicoverpa armigera), gypsy moth (Lymantria dispar), in addition to the bark beetle dam-
age in spruce stands. 
 
Keywords: oak lace bug, cockchafer, oak processionary moth, cotton bollworm, gypsy moth, bark beetle damage, climate 
change. 
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BEVEZETÉS 
 
 

A rovarok fokozottan ki vannak téve a környezeti tényezőknek, illetve azok változásainak, 
így a klíma is számos direkt és indirekt módon befolyásolja őket (Csóka 1996, 1997, Lakatos 
& Molnár 2009, Molnár et al. 2010, Robinet & Roques 2010, Pureswaran et al. 2018, Csóka 
et al. 2018). A klímában bekövetkező változások hatással vannak például egyes rovarfajok 
elterjedési területének alakulására (Vanhanen et al. 2007, Battisti 2008, Jepsen et al. 2008, 
Battisti & Larsson 2015, Battisti et al. 2017). A változó klíma növelheti, esetleg csökkentheti 
egyes többnemzedékes rovarfajok éven belüli generációinak számát (Ayres & Lombardero 
2000, Jönsson et al. 2009). A téli időjárási viszonyok az elszenvedett telelési mortalitás okán 
meghatározóak lehetnek egy faj megtelepedésében és népességének alakulásában (Cse-
pelényi et al. 2017a). A klíma hatással van a rovarok és tápnövényük (Pelini et al. 2009, 
Robinet & Roques 2010), illetve a rovarok és természetes ellenségeik interakcióira (Jeffs & 
Lewis 2013, Kalinkat & Rall 2015). Ezen különböző jellegű hatások eredője sok esetben 
tömegszaporodásokat, ezen keresztül pedig jelentős gazdasági károkat, illetve ökológiai ha-
tásokat is okozhatnak. Ezt meglehetősen sok tanulmány taglalja is (Mattson & Haack 1987, 
Leskó et al. 1995, 1998, Csóka 1997, Rouault et al. 2006, Dobbertin et al. 2007, Jactel et al. 
2012, Klapwijk et al. 2013, Hlásny et al. 2015, Pureswaran et al. 2018).  

Az utóbbi három évtized során lucosaink területe drámai mértékben csökkent. Bár a tö-
meges magyarországi lucpusztulás közvetlen okozói jellemzően a szúbogarak (főként a be-
tűzőszú – Ips typographus), az időjárás elsődleges hatása itt is megkerülhetetlenül felmerül. 
A gyakoribb vihar- és hókárok tömeges költőhelyet biztosítanak a szúknak, az enyhe telek, 
aszályos tavaszi, nyári időszakok pedig gyorsabb fejlődést (esetenként több nemzedéket) 
és kisebb mortalitást eredményeznek. Számos további rovarkár vonatkozásában is nyilván-
való összefüggés mutatható ki az időjárási viszonyokkal (Csóka 1996, 1997, Csóka et al. 
2018). Két-három aszályos évet követően növekszik az erdei rovarkárok területe. Az évez-
red első néhány évének súlyos aszályai egyértelműen segítették a gyapjaslepke eddig re-
gisztrált legnagyobb tömegszaporodásának, illetve kárterületének kialakulását. Ez a tömeg-
szaporodás nemcsak, hogy a korábban tapasztaltaknál jóval nagyobb területű volt, de verti-
kálisan is kiterjedt, azaz nemcsak a megszokott sík- és alacsony dombvidéki lombos állo-
mányokban, hanem hegyvidéki bükkösökben is jelentkezett (Csóka & Hirka 2009). A lomb-
vesztést szenvedett bükkök regenerációja jóval lassabb és kevésbé teljes körű, mint pl. a 
csereké. A lombvesztés a bükkök esetében hosszabb távon is egészségi állapot romlást 
eredményezhet (Csóka et al. 2015). 

A korábbról jól ismert erdei rovarfajok növekvő kártrendjein (Hirka et al. 2011; Klapwijk 
et al. 2013;) túl egyre több olyan kárformával kell szembesülnünk, amikkel korábban nem, 
vagy csak igen ritkán találkozhattunk (Lakatos & Molnár 2009, Molnár et al. 2010, Hirka & 
Csóka 2010, Csóka 2016). 

Az európai, így a magyar erdőkben is gyorsuló ütemben jelennek meg idegenhonos ro-
varfajok (Turcani et al. 2001, Csóka 2001, Csóka et al. 2012, Szeőke & Csóka 2012, Tuba 
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et al. 2012). Az utóbbi 2 évtizedben több új fajt regisztráltak, mint az azt megelőző 110 év-
ben. Habár ezért a trendért nem elsősorban a klímaváltozás okolható, a jelenség klimatikus 
vonatkozásai számos esetben nyilvánvalóak. Természetesen nem minden jövevény faj válik 
invázióssá, de közülük több, jelentős kárpotenciállal bír. 

A klímaváltozás rovarokra gyakorolt hatásainak alaposabb megismerése tudományos ér-
dekességén túl számottevő gyakorlati jelentőséggel is bír. Megbízható, hosszú távú előre-
jelzéseket ugyanis csak érdemi kutatási eredményekre alapozva lehet tenni. A jövőbeni koc-
kázatokat csökkentő döntéseket, beavatkozásokat pedig érdemi előrejelzések híján nehéz 
elképzelni. 

Jelen tanulmányban néhány, főként hazai kutatási eredményekre alapozott esettanul-
mányt ismertetünk, arra vonatkozóan, hogy a klímaváltozás miként befolyásolhatja egyes 
rovarfajok elterjedését, népességük alakulását, ezen keresztül pedig erdészeti jelentőségét. 

 
 

Tölgy búcsújáró lepke [Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)] 
 

A búcsújáró lepkék (Lepidoptera: Notodontidae), különösen a fenyő búcsújáró lepke 
(Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)) az utóbbi időben jelentős figyel-
met vívtak ki a klímaváltozással magyarázható area expanziójuknak köszönhetően (Pimen-
tel et al. 2006, 2011, Hoch et al. 2009, Straw & Williams 2013, Roques et al. 2015, Mirchev 
et al. 2016). A genusz másik, jelentős terjeszkedést mutató faja a nálunk is honos tölgy 
búcsújáró lepke. A faj Délkelet-Európában a tölgyek időnként és helyenként tömegesen fel-
lépő, jól ismert lombfogyasztója. Csalánzó hernyószőrei miatt jelentős humán-egészségügyi 
jelentőséggel is bír. Az utóbbi néhány évtizedben figyelemre méltó nyugati, északnyugati 
irányú terjeszkedést mutatott (Groenen 2010, Groenen & Meurisse 2012). 65 év „szünet” 
után, 1970-ben újra előkerült Belgiumból (Groenen 2010), 100 év kihagyás után pedig Hol-
landiából (Stigter & Romeijn 1992). Szintén 100 év elteltével észlelték újra Északnyugat-
Lengyelországban (Blaik et al. 2011). Ezeket a folyamatokat ugyan inkább rekolonizációnak, 
mintsem tényleges area expanziónak tartják (Groenen & Meurisse 2012), ugyanakkor a faj 
hím egyedeit fogták már Dániában (Skule & Vilhelmsem 1997) és Svédországban is (Lö-
vgren & Dalsved 2005), ahol korábban még soha nem jegyezték fel őket. Megjegyzendő, 
hogy a nemzetközi kereskedelem szintén közrejátszhat a terjeszkedésben. Ennek köszön-
hető pl. a faj megjelenése az Egyesült Királyságban is (Baker et al. 2009, Mindlin et al. 2012). 

A faj egynemzedékes, pete alakban telel, fő tápnövénye a cser, de más tölgyeken is 
megél. Hernyói május-júniusban rágnak, a lepkék júliustól szeptemberig repülnek, de akár 
még decemberben is lehet élő lepkéket találni. Éves átlagos kárterülete Magyarországon 
(1961-2012) 808 ha, de az utóbbi két évtized egyes éveiben ennél jóval nagyobb kárterüle-
teken lépett fel, 2004-ben országosan 4270 ha-ról jelentették kártételét, ami a kárjelentések 
bő fél évszázadának legnagyobb kárterülete volt (Csóka et al. 2018). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Schifferm%C3%BCller
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Egy közelmúltban megjelent tanulmány (Csóka et al. 2018) három nyugat-magyarországi 
fénycsapda éves fogásainak alakulását elemzi az időjárási viszonyokkal való összefüggés-
ben. Fő megállapítása, hogy a lárvastádium időjárási viszonyai meghatározóan befolyásol-
ják a faj népességét. A májustól júliusig terjedő időszak átlagos hőmérséklete pozitívan, 
ugyanezen időszak csapadékösszege pedig negatívan befolyásolja az adott évi fogási szá-
mokat. Ez egyben azt is jelenti, hogy a faj népességének és kárterületének növekedésére 
kell számítanunk, amennyiben a jelzett időszakok egyre melegebbek és csapadékszegé-
nyebbek lesznek. A tavaszi időjárás népességre gyakorolt hatásáról (adatokra alapozott 
elemzések nélkül) egyébként már többen is említést tesznek (Klapwijk et al. 2013, Wagen-
hoff & Veit 2011, Wagenhoff et al. 2013, 2014). 

 
 

Gyapottok bagolylepke [Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)] 
 
 
Habár a jövevény fajok egyre gyakoribb megjelenésének főként a rohamosan növekvő 

volumenű világkereskedelem a fő mozgató rugója (Vanhanen et al. 2008, Tuba et al. 2012, 
Csóka et al. 2012), sok esetben a klímaváltozás hatásai is tetten érhetőek. Látványos példát 
szolgáltat erre vonatkozóan a gyapottok bagolylepke. Melegigényes, trópusi/mediterrán, 
vándorlepke faj (Tuba et al. 2012), 1986 előtt Magyarországon kifejezetten ritkának számí-
tott. Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat csapdái működésük első negyed századában mind-
összesen hat példányát fogták. Ezt követően azonban egyre gyakrabban került a fénycsap-
dákba, az utóbbi három évtizedben a csapdák növekvő számban fogják, néhány csapda 
egyes években több ezres egyedszámban. A vándor lepkefajok, így a gyapottok bagolylepke 
is, egyre gyakrabban jelennek meg nagyobb tömegben, és honosodnak meg az északi táp-
lálkozási területeiken (Sparks et al. 2005). Az egyre gyakrabban jelentkező aszályok általá-
ban segítik tömegszaporodásait (Szabóky & Szentkirályi 1995). A gyapottok bagolylepkének 
több, egymást jelentősen átfedő nemzedéke lehet. Rendkívül polifág. Az utóbbi két évtized-
ben jelentős mezőgazdasági (kukorica, napraforgó, paradicsom, alma, stb.) kártevővé vált, 
de akác, nemes nyár és tölgy fiatalosokban is észlelték már kártételét (Leskó & Szabóky 
2003, Keszthelyi et al. 2013). Megjegyzendő, hogy világszerte jelentős kártevőként tartják 
nyilván. A népességnövekedés mellett figyelemre méltóak a rajzásfenológiában bekövet-
kező változások is. Az első példányokat egyre korábban fogják az Erdészeti Fénycsapda 
Hálózat csapdái, így a fogási súlynap szintén egyre korábbra tevődik (Szőcs et al. kézirat). 
Ez a meghosszabbodott tenyészidőszak magában hordozza több nemzedék kifejlődésének 
lehetőségét, ezáltal pedig a kárpotenciál növekedését is. 
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Tölgy-csipkéspoloska [Corythucha arcuata (Say, 1832)] 
 
Az észak-amerikai származású inváziós tölgy-csipkéspoloska (Corythucha arcuata Say, 

1832) első európai észlelése Észak-Olaszországból származik (Bernardinelli & Zandigia-
como 2000). 2002-ben Törökországban (Mutun 2003), 2005-ben Svájcban (Forster et al. 
2005) is előkerült. 2013-ban, közel egy időben megtalálták Bulgáriában (Dobreva et al. 
2013), Horvátországban (Hrašovec et al. 2013) és Magyarországon (Szarvas) is (Csóka et 
al. 2013). Később több más európai országban is megjelent. Magyarországi, robbanásszerű 
terjeszkedését Csepelényi et al. (2017b) foglalták össze. 

A faj kifejlett stádiumban, kéreg alatt, kéregrepedésekben, ágvillákban telel. Valószínű-
sítettük, hogy a váratlan tömegszaporodás egyik előmozdítója a megelőző három, rendkívül 
enyhe tél, illetve az ezeknek köszönhető alacsony telelési mortalitás volt. Ugyanakkor az is 
feltételezhető volt, hogy a 2016/2017-es, a korábbi háromnál jóval keményebb tél, jelentős 
veszteségeket okozhatott a telelő populációkban. Ez utóbbi feltételezésünk tisztázása érde-
kében öt helyszínen (Békéscsaba, Gyula és Szarvas, Tiszakürt, Tőserdő) célirányos telelési 
mortalitási vizsgálatokat végeztünk (Csepelényi et al. 2017a). A március végén begyűjtött 
4770 telelő egyed 63,5%-a sikeresen átvészelte a telet. Azaz várakozásunkkal ellentétben 
a viszonylag kemény tél sem okozott számottevő telelési mortalitást. Ezt erősíti az a tény is, 
hogy a faj 2017-ben Magyarországon, de a környező országok némelyikében is jelentős 
expanziót és tömegszaporodásokat mutatott. Mivel az Európában honos tölgyfajok túlnyomó 
részben megfelelő tápnövényt jelentenek a csipkéspoloskának, további terjeszkedése vár-
ható.  

A tölgy csipkéspoloskával kapcsolatban egyelőre nyilvánvalóan több a megválaszolatlan 
kérdés, mint a tudományos megalapozottságú, megbízható ismeret. A teljesség igénye nél-
kül néhány fajsúlyos kérdés: A hosszabb időszakon át ismétlődő tömeges fellépései hogyan 
fognak hatni a fák növekedésére és egészségi állapotára? Befolyásolja-e a tömeges jelenlét 
a tölgyek makktermését, ezáltal a természetes felújítások, illetve a szaporítóanyag termelés 
lehetőségeit? A tömegessé váló inváziós faj miként fog hatni a tölgyeken élő fajgazdag spe-
cialista rovar együttesekre (köztük számos védett fajra)? Van-e (lesz-e) olyan természetes 
ellensége, illetve kórokozója, ami a populációit szabályozni képes? A kérdések megválaszo-
lására csak érdemi, célirányos kutatásokat követően van esély. 

 
 

Májusi cserebogár [Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)] 
 
A Melolonthidae család a Kárpát-medencében 81 fajjal képviselteti magát (Endrődi 

1956), melyekből 11 rendelkezik erdőgazdasági jelentőséggel. Közöttük a májusi cserebo-
gár (M. melolontha) kártétele kiemelkedő (Janik et al. 2008). Észak- és Közép-Európában a 
mérsékelt klímájú területeken mindenhol előfordul, de megtalálható Ázsiában és Kis-Ázsiá-
ban is. Magyarországon általánosan elterjedt. Leginkább a jól felmelegedő, középkötött 
barna erdőtalajokon fordul elő, de a homokos talajokon is tömegessé válhat, különösen a 
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melegebb éghajlatú vidékeken. Az idők során a Kárpát-medencében a fajnak 7 törzse alakult 
ki. A hűvösebb, hegyvidéki területeken (Kárpátok) a négyéves fejlődésű, míg a melegebb 
sík és dombvidéki területeken a hároméves fejlődésű törzsek találhatók meg.  

Az elterjedést, a rajzást és a pajorok túlélését alapvetően befolyásolják a klímatikus fel-
tételek. Az imágó április végén, május elején bújik elő. A rajzás kezdete a kritikus időjárási 
paraméterek folyamatos mérésével előrejelezhető, melyre több módszer is ismert (Tóth 
1976, Nowinszky & Nagy 1977, Bognár & Huzián 1979, Hirka 2012). A hőmérséklet és csa-
padékviszonyok a rajzó nemzők mozgását, a peterakások számát, de a petézőhely kiválasz-
tását is befolyásolják (Homonnay 1977, Bognár & Huzián 1979). A peteállapot a talaj hő-
mérsékletétől és nedvességtartamától függően 32-50 napig tart. A peték, és később a fiatal 
lárvák egyaránt érzékenyek a talaj kiszáradására és a túl magas nedvességtartalmára, ezért 
a rajzás utáni június-július hónapok időjárása nagy jelentőséggel bír a populáció alakulásá-
ban. Az idősebb pajorok már szívósabbak, a szélsőségekre függőleges irányú mozgással 
reagálnak (Bognár & Huzián 1979, Győrfi 1954). A klímatikus tényezők függvényében időről-
időre változhat az egyes törzsek elterjedési és kártételi területe.  

Az Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztálya 1962 óta ad ki erdővédelmi 
prognózist. Az előrejelzés alapja már kezdetektől az erdővédelmi figyelő- és jelzőszolgálati 
rendszer, melynek keretein belül az erdőgazdálkodók közvetlenül a saját kezelésükben lévő 
erdőállományokban tapasztalt káreseményeket jelentik a központi nyilvántartás részére. Az 
Agrárklíma 2. projekt keretében feldolgoztuk az 1983-1997 időszakban a májusi cserebogár 
rajzásáról térképeken is közreadott gazdálkodói jelentéseket. A térképeket térinformatikai 
eszközökkel összehasonlítottuk a szakirodalomban még napjainkban is széles körben hivat-
kozott, 1973-ban publikált adatokkal (Homonnay 1973). A gazdálkodói jelentéseket össze-
hasonlítottuk a korábban már feldolgozott Erdészeti Fénycsapdahálózat 2006-2016 közötti 
fogási adataival, melyek alapján a törzsek területének változásáról szereztünk információ-
kat. Az V. törzs elterjedési területe az erdőgazdálkodók kárjelentései és a fénycsapda fogási 
adatok alapján kiterjedtebb, a szakirodalomban fellelhető elterjedési területnél. A VI. törzs 
elterjedési területe a vizsgált időszakban némileg csökkent. A VII. törzs előfordulása to-
vábbra is szigetszerű, azonban egyre több új helyen figyelik meg a rajzását, illetve kártételét. 

 
 

Gyapjaslepke [Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)] 
 
A gyapjaslepke (Lymantria dispar L. 1758) a mérsékelt övi lombos erdők egyik legfonto-

sabb és legveszélyesebb erdészeti károsítója. A kárterülete tömegszaporodása esetén igen 
jelentős lehet. Legutóbbi magyarországi gradációja során (2003-2006) a szaporodás 
csúcsévében (2005) a károsított terület meghaladta a 200000 ha-t (Csóka & Hirka 2009). 
Tömegszaporodását az időjárási körülmények, illetve a változó klíma hatásai is jelentősen 
befolyásolják. A kedvezőtlen környezeti tényezők ezekkel a hatásokkal, mint a száraz évek 
sorozata, a kiegyenlítetlen, kedvezőtlen eloszlású csapadék, összeadódva kedvező alapot 
biztosítanak a gyapjaslepke zavartalan és tömeges fejlődésének (Csóka 1996). 
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A klímaváltozással kapcsolatban, de attól függetlenül is a hőmérséklet emelkedésének a 
gyapjaslepke fejlődésére gyakorolt hatásaival már több kutatás is foglalkozott. A hőmérsék-
let hatását a gyapjaslepke tojásokra többen is vizsgálták, míg az eredményeket végül egy 
szimulációs modellben próbálták egyesíteni (Sawyer et al. 1993, Gray et al. 1995). Mint je-
lentős környezeti hatással bíró, inváziós fajnak Észak-Amerikában, összefüggésben a klí-
maváltozással, modellezték lehetséges elterjedési határait. Az alkalmazott szimulációs mo-
dell segítségével, a hőmérséklet lehetséges emelkedéséhez kapcsolódó elterjedési terület 
változást is becsülték (Allen et al. 1993, Gray 2004). Laboratóriumi kísérletek során azt ta-
pasztalták, hogy viszonylag magas hőmérsékleten (27°С) nevelt gyapjaslepke hernyók, 
még a rövid ideig tartó napi hőmérsékleti stressz (1 óra, 47°С) hatásra is színbeli elválto-
zással, méghozzá sötétedéssel, reagáltak. Ugyanez a hőstressz a lárvák fejlődési idejét le-
rövidítette, míg súlygyarapodását megnövelte. Azonban a hőstresszek napi ismétlődése a 
súlygyarapodás tekintetében rövidesen visszaesést eredményezett (Ponomarev et al. 
2014). A vizsgálatok többsége azt is igazolta, hogy a magasabb hőmérsékleti értékek a lár-
vakori fejlődést felgyorsítják (Gray 2004). Ugyanakkor a prediapauza, diapauza és poszt-
diapauza arányát is megváltoztatják (Gray et al. 2001). 

A VKSZ Agrárklíma projekt keretében meghatároztuk a gyapjaslepke esetleges gazda-
növény váltásának hatásait a faj egyedfejlődésére. Ennek során csertölgyön (Quercus cer-
ris), gyertyánon (Carpinus betulus), pannon nyáron (Populus x euramericana Pannonia) és 
mesterséges tápanyagon (AD) neveltünk gyapjaslepke hernyókat a tojásból való kikeléstől 
a lepke kifejlődéséig (30-30 egyed, 16:8 nappal:éjszaka, illetve 20°C hőmérséklet mellett). 
Két esetben a nevelés során tápnövényt is váltottunk (cserről gyertyánra). 

A hernyók mortalitásának mértéke a mesterséges tápanyagon volt a legalacsonyabb 
(0%), illetve a váltott tápnövényen (cserről gyertyán) a legmagasabb (30%). A bábok eseté-
ben hasonló volt a kép, bár a legmagasabb mortalitást a tisztán gyertyánon nevelt egyedek 
eseteben tapasztaltuk. A fejlődési idő hossza is jelentős mértékben függött az ezalatt kapott 
táplálék minőségétől. A gyapjaslepke hernyók fejlődési paraméterei azonban nem csupán a 
mortalitási rátában, illetve a fejlődési időben különböztek, attól függően, hogy milyen táplá-
lékkal etettük őket, hanem a tömeggyarapodás mértékében is. A már korábban is ismert 
tényen túl – azaz a nőstény hernyók tömeggyarapodása többszöröse (2-4-szerese) a hím 
hernyók tömeggyarapodásának – egyértelmű különbséget mutattak a különböző gazdanö-
vényen nevelt hernyók. Különösen igaz ez a nőstény egyedek esetén, ahol a peteprodukció 
nagy mértékben függ a hernyó állapotban felvett táplálék mennyiségétől. 

A kapott adatok jól mutatják egy erősen polifág lombfogyasztó rovar, a gyapjaslepke 
plaszticitását. A változó környezet miatti esetleges gazdanövény váltás hatásai nem írhatók 
le egyetlen jellemzővel. A végső hatást a különböző tulajdonságok (mortalitás, fejlődési se-
besség, tömeggyarapodás, stb.) változásának összessége adja meg.  
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Szúkártétel a hazai lucosokban 
 
Nagyságrendjét és jelentőségét tekintve a lucosokban bekövetkezett szúkártétel az el-

múlt időszak legjelentősebb, klímaváltozással összefüggésbe hozható erdővédelmi problé-
mája volt mind Európában (Hlasny & Turcani 2008, Netherer et al. 2014, Marini et al. 2017, 
Pureswaran et al. 2018) mind hazánkban (Győrfi 1950, Jurásek & Román 1997, Lakatos 
1997, Roth 2003, Szép 2005, 2008). 

A szúbogarak Magyarországon már a II. világháború után (1946-48) is okoztak jelenté-
keny károkat. Ekkor például a soproni lucosok 1/6-át, mintegy 70 000 m3 faanyagot termeltek 
ki (Győrfi 1963). Az itteni tapasztalatok alapján vezettek be olyan intézkedéseket, mint a 
tisztítási faanyag megsemmisítésének finanszírozása, akkor még az erdőfenntartási alap-
ból. Az évek során azonban a károsítás tapasztalatai feledésbe merültek, sőt még az intéz-
kedéseket is eltörölték. A 80-as évek elejétől kezdve újból jelentkezett szúkártétel a hazai 
lucfenyvesekben, de ezek elszórtan fordultak elő, és mennyisége ritkán haladta meg a né-
hány 100 m3-t. Jelentősebb károsítás 1991-től jelentkezett ismét, először a Soproni-hegyvi-
déken, majd a Kőszegi-hegységben, illetve az Őrség és Zala lucfenyveseiben. A kártétel 
hullámokban jelent meg, és többnyire összefüggésbe volt hozható a száraz meleg nyári idő-
járással. A szúkártétel és a klímatikus tényezők közötti összefüggések pontos, statisztikai 
elemzését megnehezítette a kártételről rendelkezésre álló adatok pontatlansága. Mind a ki-
termelt faanyag mennyiségét, mind az érintett terület nagyságát tekintve változó pontosságú 
adatok álltak rendelkezésre. A végrehajtott fahasználatok több esetben nem egészségi ter-
melés címszó alatt, hanem más használati kategóriába sorolva történtek (pl. véghasználat). 

A szúkárosítás ilyen jelentős mértéke több okra is visszavezethető, melyek együttes fel-
lépése tovább súlyosbította a helyzetet: 

1. Klímaigény: A lucfenyő hegyvidéki fafaj, 1000 m tengerszint feletti magasságban ösz-
szefüggő állományokat alkot. Bár a Soproni- és Kőszegi-hegységben őshonos előfordulása 
vitatott, Magyarországon klímaigényének megfelelő terület nem, vagy csak nagyon korláto-
zottan található. Ennek ellenére igen kedvelt fafaj volt, hiszen növekedése gyors, a vad ke-
vésbé szereti, és még extrém termőhelyeken is jó növekedést mutat. Gazdaságossági 
szempontok is csak alátámasztották telepítését.  

2. Túltartottság: Alacsonyabb hegy- és dombvidéki régiókban csak alacsonyabb vágás-
érettségi korral lehet a lucfenyveseket fenntartani. Különösen veszélyes az eredetileg terve-
zett vágáskor kitolása valamilyen ürüggyel (pl. természetvédelem). 

3. Gyors reagálás hiánya: Fenyvesekben mindig kiemelt figyelemmel kell kísérni a szú-
bogarak jelenlétét és megjelenését. Elegendő egy két-három fából álló „szúfolt” figyelmen 
kívül hagyása, és a tenyészidőszak végére már akár hektáros nagyságrendet is elérhet a 
pusztulás.  

4. Klímaváltozás – gyakoribb abiotikus káresemények, száraz, meleg periódusok: Már az 
előzőekben felsorolt pontok is elegendő feltételt biztosítottak volna a szúkárosítás növeke-
déséhez, de az utóbbi évtizedekben bekövetkezett, klímaváltozásra visszavezethető ese-
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mények is jelentősen felerősítették a negatív trendeket. Az egyre gyakoribb és nagyobb te-
rületet érintő abiotikus kalamitások (viharkárok, hótörés, stb.) és súlyos aszályok egyaránt 
elősegítették a szúk tömeges fellépését, ezzel pedig a lucosok általános egészségi állapo-
tának jelentős romlását. Saját, publikálatlan elemzéseink szerint az aszályosság jelentős, 
statisztikailag is szignifikáns hatással van a bejelentett szúkárok területére. 

A lucfenyvesekben bekövetkezett pusztulás során a legfontosabb károsító a betűzőszú 
(Ips typographus) volt, de a kéreg alatt megtalálhatók voltak a rézmetszőszú (Pityogenes 
chalcographus) és a firkáló fenyőszú (Polygraphus poligraphus) menetei is.  

Jól mutatja a klímaváltozás hazai lusosokra gyakorolt hatását, hogy a Soproni-hegyvidék 
lucfenyveseinek területe az 1990-es évek elején még 1000 ha volt, ami a töredékére (250 
ha) csökkent. Jelentősen átalakult a faállomány szerkezet (a lombos fafajok javára) és ezzel 
együtt a gazdálkodás is. A bekövetkezett változások egy klímaváltozás hatására induló, és 
különböző károsítók (főként szúbogarak) által befejezett pusztulási folyamat tipikus példája.  
A teljesség kedvéért megemlítendő azonban, hogy a luc magyarországi területfoglalásának 
csökkenése részben természetvédelmi korlátozásokra is visszavezethető. Védett területe-
ken ugyanis a luc „nemkívánatossá” vált, így a letermelt lucosok helyén jellemzően más 
fafajokkal történik meg az újraerdősítés. 
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